
  

  

Datum:  18 oktober 2019 

Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst over ‘ruimte in regels’ op woensdag 13 

november te Utrecht 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Op woensdag 13 november van 14.30 - 17.00 uur te Utrecht (Stadskantoor Utrecht, Stadsplateau 

1) organiseert het ministerie van BZK een regiobijeenkomst over ‘ruimte in regels’. Wij willen u 

van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn! 

Graag informeer ik u middels deze uitnodiging over de aanleiding, het doel van de 

regiobijeenkomst en het programma. 

Aanleiding 

Het versterken van de lokale democratie is een speerpunt voor het ministerie van BZK. In het 

programma ‘ruimte in regels’ werken wij onder andere aan de ondersteuning van gemeenten en 

provincies bij het benutten van de ruimte binnen de huidige Gemeente- en Provinciewet.   

Het ministerie van BZK onderzoekt welke knelpunten gemeenten en provincies daarbij ervaren 

(zie het kader hieronder voor enkele voorbeelden) en aan welke ondersteuning zij behoefte 

hebben. Op basis van deze ondersteuningsbehoefte worden tools en handvatten voor investering 

in kennis, kunde en gedrag etc. ontwikkeld die gemeenten en provincies toerusten voor en 

ondersteunen bij het invullen van de bestaande ‘ruimte in regels’. 

 

Over de behoefte aan ondersteuning en relevante ondersteuningsproducten gaat het ministerie 

van BZK graag met u in gesprek. Hiertoe organiseren wij een viertal regiobijeenkomsten voor 

griffiers en gemeentesecretarissen, managers en bestuursadviseurs. Daarnaast wordt ook een 

landelijke bijeenkomst georganiseerd voor raads- en Statenleden.  

Voorbeelden van mogelijke knelpunten: 

1. Hoe zouden gemeenten en provincies de rolverdeling tussen raad/Provinciale Staten en 

college/gedeputeerde staten kunnen verduidelijken? 

2. Hoe zouden raads- en Statenleden beter invulling kunnen geven aan hun positie in 

regionale besluitvormingsprocessen? 

3. Hoe zouden gemeenten dorps- en wijkraden op een plek binnen het democratische 

besluitvormingsproces kunnen geven? En wat is de juridische positie van dorps- en 

wijkraden? 

4. Hoe zouden gemeenten en provincies hun informatiemanagement voor raden en 

Provinciale Staten efficiënter kunnen organiseren? 

5. Hoe zouden burgemeesters en commissarissen van de Koning beter invulling kunnen 

geven aan hun ‘zorgplicht’? 



 

 

 

 

 

 

Doel van de regiobijeenkomsten 

Het doel van de regiobijeenkomsten is om zicht te krijgen op de knelpunten die gemeenten en 

provincies ervaren bij de uitvoering van de Gemeentewet/Provinciewet. Ter voorbereiding op de 

regiobijeenkomsten is een verkennende literatuurstudie gedaan naar bestaande knelpunten. De 

uitkomsten hiervan zullen tijdens de regiobijeenkomsten worden gepresenteerd. Op basis van 

deze knelpunten willen wij zicht krijgen op de behoefte aan toerusting en ondersteuning bij 

uitvoering van de Gemeentewet/Provinciewet. 

Uw aanwezigheid leidt er toe dat wij de behoefte aan ondersteuning en toerusting bij uitvoering 

van de Gemeentewet/Provinciewet beter in kaart brengen. Hierdoor kunnen wij een kwalitatief 

beter en gerichter aanbod, op de knelpunten die u ervaart, ontwikkelen.  

Programma van de regiobijeenkomst op 13 november 

14.30-15.00 uur  Inloop met koffie/thee. 

15.00-15.05 uur  Opening. 

15.05-15.20 uur  Toelichting op het doel van het programma ‘ruimte in regels’ door BZK. 

15.20-15.40 uur Presentatie bevindingen uit de literatuurstudie naar knelpunten in de 

Gemeentewet/Provinciewet door Berenschot i.s.m. Rob de Greef. 

15.40-16.40 uur Ronde tafelgesprekken: toetsen, aanvullen en aanscherpen van de 

bevindingen uit de literatuurstudie en peilen van de behoefte aan toerusting 

en ondersteuning.  

16.40-16.55 uur Conclusies en vervolgstappen.  

16.55-17.00 uur  Afsluiting. 

Tot slot 

Wij hopen u op de bijeenkomst op woensdag 13 november te Utrecht te mogen verwelkomen! U 

kunt zich hier aanmelden. 

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen 

met Pepijn van der Beek, p.vanderbeek@berenschot.nl / 06-55364787. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Anja Lelieveld 

Hoofd Inrichting Openbaar Bestuur  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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